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1. RESUMO 

O câncer de mama acomete milhares de mulheres no Brasil e no mundo, o que 

estimula pesquisas nesse campo. Os mastócitos (MCs) são células inflamatórias 

relacionadas ao microambiente tumoral e que podem variar de acordo com o tipo e o 

estadiamento dos tumores. Por essas razões, o objetivo do trabalho é analisar o 

comportamento dos MCs em biópsias de tumores de mama benignos, os 

fibroadenomas, e malignos, os carcinomas de graus 1, 2 e 3 metastáticos ou não, 

por meio da quantificação dessas células, avaliação do seu estado de ativação, após 

coloração com Azul de Toluidina e da heterogeneidade, pela imuno-histoquímica 

para as proteases tripatase e quimase. Os nossos resultados, até o momento, 

indicaram a modulação no número de MCs e do estado de ativação entre os 

carcinomas de graus 1, 2 e 3, com e sem metástases, o que indica a participação 

dessas células no desenvolvimento tumoral. 

 

INTRODUÇÃO 

O câncer de mama é a neoplasia mais comum entre as mulheres em todo o 

mundo. Investigações indicam que o microambiente tumoral é crucial para o 

desenvolvimento do câncer, caracterizando-se principalmente pela composição 

alterada da matriz extracelular, alta densidade de microvasos e abundância de 

células inflamatórias, como mastócitos (MCs). Os MCs são as primeiras células que 

respondem aos sinais da iniciação tumoral, em resposta ao stem cell fator (SCF) das 

células tumorais. No processo de desgranulação os MCs liberam fatores 

quimiotáticos e proteases como triptase e quimase para o meio extracelular, 

contribuindo na degradação da matriz extracelular, promoção da angiogênese, 

invasão tumoral e remodelação tecidual por meio de proteólises seletivas na matriz e 

ativação de metaloproteinases. Estudos apontam que o papel do mastócito precisa 

ser individualmente avaliado e estabelecido para cada tipo de câncer e, também, 

para diferentes fases do mesmo câncer. 

 

2. OBJETIVOS 

Quantificar e avaliar o estado de ativação dos mastócitos, pela coloração Azul de 

Toluidina e identificar a heterogeneidade dos mastócitos, por meio da técnica de 

imuno-histoquímica utilizando os anticorpos triptase e quimase em biópsias de 
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tumores de mama benignos, os fibroadenomas, e malignos, os carcinomas de graus 

1, 2 e 3, metastáticos ou não. 

 

3. METODOLOGIA 

Para as análises histoquímicas foram selecionadas biópsias dos diferentes 

grupos, provenientes dos arquivos do Serviço de Patologia das Faculdades 

Integradas Padre Albino (FIPA) CEP - Protocolo no.703.388. Até o momento os MCs 

foram quantificados e analisados de acordo com seu estado de ativação (intactos ou 

desgranulados) nos carcinomas ductais de mama de graus 1, 2 e 3, metastáticos e 

não metastáticos. Os dados de quantificação foram expressos como média  erro 

padrão (S.E.M.) do número de MCs por mm2.  

 

4. DESENVOLVIMENTO 

Inicialmente encaminhamos o projeto ao CEP-FIPA para avaliação e aprovação 

(CEP - Protocolo no.703.388). A seguir, com a autorização do responsável pelo 

serviço de Patologia da FIPA, procedemos a buscas nos arquivos desse setor para a 

seleção de casos de tumores de mama benignos, fibroadenomas e carcinomas de 

diferentes graus de classificação. Após separação dos blocos, realizou-se a 

preparação das lâminas para coloração e então seguiram para análise de 

quantificação de mastócitos. Para cada lâmina analisamos 5 regiões de tumores ou 

tecido normal observando quais tipos de MCs presentes (ativos ou inativos). As 

lâminas foram fotografadas para análises estatísticas, os valores foram obtidos 

como unidades arbitrárias e as médias comparadas pela ANOVA seguida do pós-

teste Bonferroni. Os valores de P menores do que 0,5 foram considerados 

estatisticamente significantes. No prosseguimento do trabalho analisaremos a 

heterogeneidade dos MCs por meio da técnica de imuno-histoquímica utilizando os 

anticorpos triptase e quimase.  

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Nossas análises indicaram aumento significante dos MCs, na maioria intactos, 

nos tumores de graus 2 e 3 não metastáticos e, principalmente no tumor de grau 1 

metastático (Figura 1A), com redução significante dessas células nos graus 2 e 3 

metastáticos com relação ao grau 1 metastático (P<0,001). Com relação ao estado 
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de ativação foi observado maior número de MCs desgranulados no carcinoma não 

metastático de grau 1 e metastáticos de grau 1 e 2 (Figura 1B). 

A
B

 

Figura 1: Quantificação dos mastócitos nos carcinomas ductais de mama. Os dados estão 

representados como média  erro padrão (S.E.M.) do número de MCs por mm
2
.  

Na continuidade do estudo serão quantificados os mastócitos nos tumores 

benignos e margem normal. Ainda, serão feitas as reações de imuno-histoquímica 

para avaliação da heterogeneidade dos mastócitos em todos os grupos. 
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